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NIEUWSBRIEF DE KRIM 
Voorjaar 2022 

JAARVERGADERING 13 APRIL 

 

De plek naast het spoortunneltje waar een nieuw pomphuis het oude gaat vervangen. Ook de tijdelijke pomp verdwijnt eind maart . 

Mijn wensgedachte over de intenties van de Russische Beer zijn helaas niet uitgekomen. Hij brak los en slaat 
grommend om zich heen. Over enkele weken zullen wij, Krimmers, ons ontfermen over tijdelijke vluchtelingen.  

Voorlopig hebben we als wijkraad 13 april gekozen als de dag dat we onze jaarvergadering houden. Zoals 
gebruikelijk vanaf 19.30 in de kantine van Kinheim in de PNH-hal. Volg de website voor details. De 
gemeenteraadsverkiezingen hebben dan een coalitie opgeleverd en het is de vraag wat voor effect dat heeft op 

de bezetting van de wijkraad en welke plannen uit een coalitieakkoord voor onze wijk belangrijk zijn. 

Gezien het gebrek aan enthousiasme onder de bewoners verwachten we later dit jaar een verkiezing uit te 
moeten schrijven. Het proces leggen we, samen met de gebiedsverbinder, uit tijdens de jaarvergadering. 

Rob houdt zich intensief bezig met de werkgroep ‘Manifest Wijkraden’. We hopen dat het manifest doorwerkt in 

het coalitieakkoord en wijkraden serieuzer worden genomen in het participatie- en inspraakproces. 

De narcissen staan al in volle bloei en de wijk maakt zich op voor een mooi voorjaar. Een voorjaar waarin we 
laten zien een hechte buurt te zijn waarin de termen ‘samen’ en ‘gebroederlijk’ in de praktijk worden gebracht. De 

wijkraad en verschillende initiatiefgroepen dragen daaraan bij. 

Een laatste positief initiatief van de gemeente is door de Lodewijk van Deijssellaan opgepikt. De straat is voor 
het jaar 2022 benoemd tot ‘LiefenLeed’ straat. Ons kent ons en we steunen elkaar door dik en dun.      

(Hans Pos, voorzitter wijkraad de Krim en stichting bewonersbelangen de Krim Haarlem)  
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Jaarvergadering 13 april 2022  

Post-corona wordt gepoogd de jaarvergadering weer 
naar het eerste kwartaal van het jaar te verplaatsen. 
Dit jaar lukt dat vanwege corona en de 
gemeenteraadsverkiezingen nog net niet. 

Dat laat onverlet dat de bijeenkomst belangrijk is. Er 
speelt veel in de wijk, de stad en het land. Daar moet 
ook de komende vier jaar veel aandacht aan besteed 
worden.  

Op de wijkraden conferentie van 29 oktober 2021 is 
het initiatief voor het Manifest ontstaan en de Manifest 
werkgroep gestart. Rob zal de intentie toelichten en 
uiteenzetten wat de werkgroep tot nu toe heeft 
gedaan.  

Naast de gebruikelijke punten zullen we aandacht 
besteden aan de ontwikkelingen rondom de 
Orionzone Ontwikkelvisie, de herinrichting van de Pim 
Mulierlaan, de komst van een doorfietsroute, een 
hercirculatieplan van de wijk, mogelijke extra 
woningen op de Krim en verbeteringen aan de 
fietsinfrastructuur tussen Bloemendaal en Haarlem-
Noord, dat door de wijk loopt. Goede ideeën zijn zeer 
welkom. 

Verder zullen we verantwoording afleggen over de 
bestede gemeentelijke gelden en uw mening peilen 
over de voortzetting van een wijkraad in onze 
buurt/wijk. In de vergadering zullen we het uitschrijven 
van een mogelijke verkiezing bespreken, die zich dan 
in de zes maanden na de jaarvergadering zal uitrollen. 

We hopen op een grote opkomst en hebben voor 80 
mensen gereserveerd in de PNH-hal. 

Infrastructuur station Bloemendaal 

 

Het pomphuisje dat na tientallen dienstjaren vervangen is 

Momenteel is een aannemer namens ProRail bezig 
een nieuw pompstation met pomp aan te leggen. 
Samen met de verbeteringen van de muur rondom de 
toegang tot de tunnelbuis zijn dit gebruikelijke 
onderhoudswerkzaamheden.  Het tunneltje is een 
belangrijke verbinding voor fietsers en voetgangers 
tussen Haarlem en Bloemendaal.  Oorspronkelijk was 
het alleen ontworpen voor de toegang tot het station 

voor voetgangers. De huidig inrichting is echter 
niet geschikt voor het toenemende fietsverkeer. 

We hopen tijdens de jaarvergadering een tipje op te 
kunnen tillen van eventuele plannen, die het 
coalitieakkoord hebben gehaald: directe toegang van 
het perron vanaf het Rijklof van Goensplein en een 
gemoderniseerde en veilige fietstunnel.  

Orionzone, Turnhal, Doorfietsroute 

Corona heeft vertragend gewerkt op de 
ontwikkelingen rondom de Orionzone, de komst van 
een turnhal en plannen rondom de aanleg van een 
doorfietsroute over de Lodewijk van Deijssellaan.  
Deze projecten raken elkaar en vragen daarom om 
een integrale aanpak. 

Tijdens de jaarvergadering hopen we met 
vertegenwoordigers van de nieuwe coalitie in een 
forum over die ontwikkelingen te kunnen debatteren. 

Aangaande het plan voor een turnhal van Hercules, 
de stichting achter turnvereniging HLC,  zal nog veel 
uitgezocht moeten worden om te bezien in hoeverre 
dit plan in strijd is met het vigerende 
bestemmingsplan, de SOR 2040, de doorfietsroute en 
de Orionzone Ontwikkelvisie. 

De omvang van de hal zoals HLC dat voor zich ziet   

Hercules heeft extra geld aangevraagd bij de 
gemeente. Een nieuwe coalitie en wethouder zullen 
het voorstel voor een turnhal of multifunctionele hal 
verder in detail moeten bekijken.  

Luchtkwaliteitsmetingen 

Het meetpunt aan de Lodewijk van Deijssellaan is 
geïnstalleerd. In coördinatie met het WBO zal voor 
Haarlem-Noord een uiteenzetting van de eerste 
resultaten worden gegeven in november van 2022. De 
verantwoordelijke ambtenaar en de instituten 
GGD/RIVM zullen die presenteren. Mocht er 
aanleiding toe zijn dan kan het meetnet worden 
verfijnd. 

Nieuwe wijkraadleden gezocht 

Het wijkraadswerk is veelzijdig en je komt in contact 
met andere wijkraden, raadsleden en gemeente 
ambtenaren. Het is waardevol om voor de belangen 
van de wijk op te komen. 

Wie heeft interesse om zich bij de Wijkraad 

aan te sluiten? Wie durft het avontuur aan? 

Vraag Hans Pos of Rob van Looveren naar hun 
ervaring met het wijkraadswerk.  
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Manifest werkgroep 

Participatie betekent ‘deel uitmaken van’ en 
‘delen van’. Het gaat daarbij om ‘actieve 
deelname’ aan het met elkaar bespreken van 

een bepaald onderwerp en het delen van 

informatie met elkaar. 

Inspraak betekent ‘de gelegenheid krijgen zijn 

mening kenbaar te maken in een 

aangelegenheid waarbij men is betrokken’. 

Het initiatief van de Manifest werkgroep is 

positief ontvangen bij veel wijkraden en politieke 
fracties. Onze intentie is om de gemeente een 
handreiking te doen om samen aan een 

verbetering van het participatie proces te werken.  

Lief en Leed straat 

 

www.liefenleedstraat.nl geeft uitleg 

Met een door de gemeente beschikbaar gesteld 

potje van 150 euro kunnen de bewoners van de 
Lodewijk van Deijssellaan dit jaar kleine attenties 

geven aan buren die lief en leed meemaken. 

Zomerfeest 

De feestcommissie wil jullie graag na een lange 
tijd op 9 juli weer ontmoeten op het zomerfeest. 
De kerstactie was geslaagd en kinderen hebben 

ook mee gedaan aan de kerstrebus. Let op uw 

brievenbus voor meer informatie. 

Wijkraden en nieuwe democratie 

Op 9 maart was in de pletterij een debat in het 
kader van de verkiezingen over “Wijkraden en 

Nieuwe Democratie”. 

 

Deze brochure over de wijkraden in Haarlem 
staat op de website dekrimhaarlem.nl onder 

nieuws/2022 bij 5 maart.  

     Koffiecirkel 

Op 10 maart 2022 heeft de koffiecirkel succesvol 
een herstart gemaakt in de kantine van het 
Kennemer Sportcenter (via trap of lift naar de 1e 

etage). Buiten ons 3-en waren er 7 mensen 
aanwezig.  De volgende data voor de koffiecirkel 
zijn 21 april en 9 juni om 10:30. Graag nemen we 

tijd om centraal over een onderwerp te praten.  

Voor vragen kunt u een bericht sturen naar 
koffiedekrim@hotmail.com De organisatie ligt bij 

Annette, Greetje en Hanneke. 

Wijkraad de Krim 

  
Secretariaat:  wijkraad.dekrim@gmail.com 
 06-1101 8369 
Gemeente Haarlem: 14023.  

  Spreek na de piep in: ‘Haarlem’. 
TOETS 1: Melding over leefomgeving  
   of openbare ruimte  
TOETS 2: Voor een afspraak  
TOETS 3: Voor contact met handhaving  
TOETS 4: Voor contact met sociale zaken  
TOETS 9: Voor alle overige onderwerpen 

 
 (Advertenties) 

 

 

MENDELCOLLEGE HAARLEM 

TTO, Gymnasium, Atheneum, Havo en Mavo 

Pim Mulierlaan 4, 2024 BT Haarlem 

023-525 8421, info@mendelcollege.nl 
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